
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

RENGØRING AF BEHOLDER 
Dagrenovation 

Hold din beholder fri for snavs og maddiker ved at ... 

En beholder kan til tider blive beskidt og begynde at lugte. 
En beskidt beholder kan tiltrække uønskede dyr, og især 
i sommervarmen kan en tømning af en snavset beholder 
udvikle sig til en ubehagelig og sundhedsskadelig 
oplevelse for skraldemanden. 
Derfor er det vigtigt, at du holder din beholder ren. 

Du skal selv sørge for, at din 
beholder er ren. 

1. ... samle din dagrenovation i en skraldepose. 
2. ... slå dobbeltknude på skraldeposen, så affaldet ikke ligger løst i beholderen. 
3. ... lægge en skraldepose der drybber i en ekstra skraldepose. 
4. ... lægge skraldeposen forsigtigt i beholderen, så den ikke går i stykker. 
5. ... undgå at overfylde din beholder, så låget altid kan lukkes. På den måde 

holdes fluer og andre dyr ude. 
6. ... stille din beholder i skyggen mellem tømninger om sommeren. 
7. ... spule din beholder med jævne mellemrum med vand iblandet lidt 

rengøringsmiddel. 

Rengøring af beholder 
Er din beholder alligevel begyndt at lugte og tiltrække fluer, kan du følge disse 
tips til rengøring af den: 
1. Fjern indholdet fra beholderen, så den ikke bliver mere snavset. 
2. Spul grundigt beholderens inder- og ydersider. 
3. Vask beholderen med varmt eller kogende vand iblandet lidt 

rengøringsmiddel. Selvom der kan forekomme maddiker i beholderen, er der 
ikke behov for at bruge gift. Maddiker er harmløse. 

4. Sørg for, at alle rester er væk, inden du skyller efter med vand. 
5. Lad den nu rene beholder tørre med åbent låg, inden du tager den i brug igen. 



Hold din beholder til genbrugsmaterialer fri for lugt og snavs ved at ...
1. ... skille dit affald til genanvendelse ad.
2. ... skylle materialerne lidt af, inden du lægger dem i beholderen.     

OBS: Ildelugtende eller meget snavset emballage skal tømmes helt.
3. ... undgå at overfylde din beholder, så låget altid kan lukkes. På den måde 

holdes fluer og andre uønskede dyr ude.
4. ... stille din beholder i skyggen mellem tømninger om sommeren.
5. ... spule din beholder med jævne mellemrum med vand iblandet lidt 

rengøringsmiddel.

Rengøring af beholder
Er din beholder alligevel begyndt at lugte 
og tiltrække fluer, kan du følge disse tips til 
rengøring af beholderen:
1. Fjern indholdet fra beholderen, så den 

ikke bliver mere snavset.
2. Spul grundigt beholderens inder- og 

ydersider.
3. Vask beholderen med varmt eller kogende 

vand iblandet lidt rengøringsmiddel. 
4. Sørg for, at alle affaldsrester er væk, inden 

du skyller efter med vand. 
5. Lad den nu rene beholder tørre med 

åbent låg, inden du tager den i brug igen.

En beholder kan til tider blive beskidt og begynde at lugte. En beskidt beholder 
kan tiltrække uønskede dyr, og især i sommervarmen kan en tømning af en 
snavset beholder udvikle sig til en ubehagelig og sundhedsskadelig oplevelse for 
skraldemanden. 
Derfor er det vigtigt, at du holder din genbrugsbeholder ren.

RENGØRING AF BEHOLDER
Genbrug

Du skal selv sørge for, at din beholder er ren.
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